ד .קרייזר שירותי רפואה בע"מ
הנחיות הכנה לניתוח קיסרי
מטופלת יקרה,
תודה על שבחרת לעבור איתנו את חווית הלידה שלך.
הניתוח המתוכנן יתבצע בבוקר היום שיקבע לך.
החל מ יומיים לפני הניתוח עליך לרחוץ את הבטן ,פעם ביום ,בסבון אנטיספטי ( SEPTAL
.)SCRUB
עליך להיות בצום מחצות ביום שלפני הניתוח (אסור גם לשתות).
בבוקר הניתוח עליך להתייצב בחדר הלידה של בית החולים בשעה 07:00
לאחר תהליך הרישום תעברי קבלה מסודרת ע"י מיילדת ,על ידי ועל ידי רופא מרדים.
יוכנס לך עירוי נוזלים ותלקח דגימת דם למעבדה.
ההכנה לניתוח אורכת כשעה וכוללת גם גילוח של איזור הניתוח.
בסוף תהליך ההכנה וההסבר על ההרדמה והניתוח עליך לחתום על טופס הסכמה להרדמה ולניתוח.
עם סיום התהליך תועברי לחדר הניתוח שם תעברי הכנה הכוללת הרדמה אפידורלית (או הרדמה
דומה הקרויה ספינלית) ,וכן רחיצת הבטן בחומר חיטוי ,הכנסת קטטר לשלפוחית השתן וכיסוי
בכיסויים סטרילים .תהליך זה אורך כרבע שעה עד עשרים דקות ובסייומו יתחיל הניתוח .אחרי כיסוי
שדה הניתוח בכיסויים סטרילים יוכל ב ן הזוג יוכל להכנס לחדר ניתוח ולשבת לידך.
תהליך הניתוח עצמו אורך כ  30-60דקות ובו את לא אמורה להרגיש כאב .אחרי יציאת התינוק ,הוא
ילקח לטיפול ראשוני בעמדה הנמצאת בתוך חדר הניתוח ואח"כ יועבר (עם המלווה) למחלקת יונקים
בה ישהה להשגחה ראשונית.
אחרי הניתוח עצמו תועברי לחדר לידה או למחלקת יולדות לצורך התאוששות .אם תרצי תוכלי
להניק את תינוקך בזמן ההתאוששות.
מחדר ההתאוששות בחדר לידה תועברי למחלקת היולדות.
בשעות שלאחר הניתוח תשהי בחדר קרוב לתחנת האחיות להשגחה ובהמשך על פי בקשתך תוכלי
לעבור לחדר קטן יותר (על בסיס מקום פנוי).
האישפוז לאחר הניתוח אורך לרוב  4ימים (מהיום לאחר הניתוח) ואחריו תוכלי להשתחרר לביתך.
והיה ותרצי לעבור למלונית בבית חולים ליס או בשיבא ,ניתן יהיה לעשות זאת  48שעות ממועד
הניתוח (מטופלות שלנו זוכות לשידרוג למיני סוויטה במלונית של ליס).
במהלך האישפוז אערוך ביקור יומי לצורך בדיקה ומענה על שאלות .כמו כן תהיי מטופלת ע"י צוות
מחלקת היולדות.
לקראת הש יחרור יש לבצע מספר תהליכים אדמינסטרטיבים:

רישום התינוק במשרד הרישום (עליך להביא את תעודות הזיהוי של שני ההורים).
תשלום לבית החולים עבור הניתוח (.)$300
קבלת מכתב שיחרור לתינוק.
קבלת מכתב שחרור עבורך.
תהליך זה צריך יתבצע גם אם את עוברת למלונית (יש לפקסס את מכתבי השחרור לפני המעבר).
נשמח לעמוד לשרותך לפני הניתוח במהלך האישפוז ואחריו.
בכל שאלה ניתן לפנות אלי או לדורית (.)052 3275795

בברכה
ד"ר דורון קרייזר

